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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Έγχρωµος αρµόστοκος τσιμεντοειδούς βάσης, για 

αρµολόγηση πλακιδίων. Διαθέτει υψηλές µηχανικές 

αντοχές και άριστη χρωµατική σταθερότητα. Είναι 

ανθεκτικός στην υγρασία και την τριβή. Κατατάσσεται 

στην κατηγορία CG2 κατά ΕΝ 13888. 

 
 

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Κατάλληλος για πλάτος αρµών από 1-10mm, πλακιδίων 

τοίχου ή δαπέδου κάθε είδους, για εσωτερικούς ή 

εξωτερικούς χώρους. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Προετοιμασία επιφάνειας 

Η επιφάνεια των επιστρωμένων πλακιδίων πρέπει να 

είναι καθαρή και απαλλαγμένη από τυχόν υπολείμματα 

κόλλας. Οι αρμοί καθαρίζονται και διαβρέχονται με υγρό 

σφουγγάρι. 

 

Εφαρμογή 

Αναμιγνύουμε τον αρμόστοκο (5kg) σε καθαρό δοχείο με 

νερό, περίπου 1,4lt. Η ανάδευση γίνεται με δράπανο 

χαμηλών στροφών, έως ότου δημιουργηθεί μία 

ομοιογενής μάζα χωρίς σβώλους. Αφήνουµε το µείγµα 

περίπου 10 λεπτά να ωριµάσει και το ανακατεύουμε 

ξανά χωρίς όμως να προσθέσουμε νερό. Απλώνουµε το 

µείγµα επάνω στους αρµούς µε λαστιχένια σπάτουλα, µε 

φορά διαγώνια προς τους αρµούς, χωρίς να αφήνουμε 

κενά. Όταν ο αρμόστοκος αρχίσει να θαμπώνει, 

απομακρύνουμε τα υπολείμματα µε υγρό σφουγγάρι. 

Τέλος καθαρίζουµε την επιφάνεια των πλακιδίων µε ένα 

στεγνό πανί. Σε εξωτερικούς χώρους ή όταν η 

θερµοκρασία είναι υψηλή συνιστάται η διαβροχή του 

αρµών ύστεα από κάποιες ώρες και αφού ο αρµόστοκος 

έχει στεγνώσει. 

 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ  

Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία σε ξηρούς και 

σκιερούς χώρους για διάστημα το οποίο μπορεί να 

ξεπερνά τους 12 μήνες. 

 

 

 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ 

Το προϊόν περιέχει τσιμέντο Portland. Πριν από τη 

χρήση, συμβουλευθείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη 

συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων 

ασφαλείας.  

 
 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

Η κατανάλωση του αρμόστοκου εξαρτάται από τις 

διαστάσεις των πλακιδίων και το πάχος του αρµού. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΣΕ cm ΑΡΜΟΣ ΣΕ mm ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ gr 

2 x 2 1 700 - 900 

10 x 10 2 350 - 550 

10 x 20 3 300 - 500 

30 x 30 4 350 - 550 

40 x 40 7 500 - 800 

50 x 40 7 400 - 750 
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Τεχνικά  
χαρακτηριστικά:   

Μορφή 
Κονίαμα με βάση το 
τσιμέντο 

Φαινόμενο ειδικό βάρος ξηρού 
κονιάματος 

1.15 ± 0.05kg/lt 

Αποχρώσεις 25  
Φαινόμενο ειδικό βάρος νωπού 
κονιάματος 

1.70 ± 0.05kg/lt 

Απαιτήσεις σε νερό 1.1 1.4lt/5kg Τοξικότητα Όχι  

Θερμοκρασία 
εφαρμογής  

5 οC έως 35 οC Χρόνος ζωής στο δοχείο  3h 

Θερμοκρασιακή αντοχή -30oC εως 80oC Αντοχές σε τριβή ≤1.000 mm³ 

Συρρίκνωση πήξης ≤1 mm/m Βατότητα Μετά από 8h  

Αρμολόγηση τοίχου 
Αναλόγως συνθηκών 
μετά από 4-8h 

Αρμολόγηση δαπέδου Μετά από 24h 

Αντοχή σε κάμψη μετά 
από 28 ημέρες/25 
κύκλους ψύξης-
απόψυξης 

7.5 ± 0.8   N/mm2 
Αντοχή σε θλίψη  μετά από 28 
ημέρες/25 κύκλους ψύξης-
απόψυξης 

40 ± 1.5  N/mm2 

Απορρόφηση σε νερό 
μετά από 30’/240’ 

≤ 2gr/≤5gr   

    

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
5KG ΣΑΚΙ 
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